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Abstrakt

  Tato  bakalářská  práce  sleduje  rozdíly  mezi  vnímáním 
prostoru  bydliště  u  starousedlíků  a  novousedlíků.  V  první 
části  jsou  zpracovány  teoretické  předpoklady  na  základě 
zkušeností a výsledků jiných prací. Teoretický rámec se snaží 
vysvětlit,  jak  se  obecně  formuje  lokální  identita  místa  a 
občanská  společnost  v  suburbiích  a  jaký  je  vztah  mezi 
starousedlíky a novousedlíky.
   Druhá část zpracovává případovou studii v obci Hostivice. 
Ukazuje se, že  identifikace s  místem je pro starousedlíky a 
novousedlíky relativně podobná, vyzdvihují podobné kvality i 
nedostatky  bydlení.  Míra  zapojení  do  života  obce  je 
výraznější  u  starousedlíků,  avšak  je  evidentní,  že  se  příliš 
nechtějí angažovat ani starousedlíci ani novousedlíci. Hlavní 
příčinou se ukazuje blízkost Prahy a aktivity  s ní spojené. 
Novousedlíci  vnímají  svůj  vztah  ke  starousedlíkům  jako 
neutrální,  starousedlíci  převážně  považují  novousedlíky  za 
cizorodý prvek, který přelidňuje Hostivici. 
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Abstract

  This  bachelor  project  considers  the  differences   between 
long-time residents of Hostivice and newcomers to the town, 
in their interaction and  perceptions. The first section reviews 
researcher’s  findings,  first-hand  accounts,  as  well  as 
theoretical literature on the subject of local identity: how it is 
formed in the space of the city and between its residents, both 
old and new.  
The second section introduces the results of a case study of 
Hostivice.  These  results  show  that  long-time  residents‘ 
identification with the town space is quite similar to that of 
the newcomers -- they encounter the same  problems as well 
as advantages of residing in Hostivice . Although long- time 
residents are more embedded in the local  community,  they 
resemble  the  newcomers  in  their  disinterest  an  active 
engagement  between  citizens  and  political  institutions.  The 
study further argues that the  low level of social and political 
lifeis caused by the town’s proximity  to Prague and thus to 
vibrant activities in the capital. The study observes that the 
newcomers perceive their relationship to long-time residents 
as  neutral.  The  long  time  residents,  however,  perceive 
newcomers  as  an  allochthonous  community  that 
overpopulates Hostivice.     
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1. ÚVOD

  Be-in-the-world (Yi-fu Tuan,1974), jinými slovy naše bytí ve světě, jak fyzické, tak 

emocionální,  je  pojem,  který  použil  přední  humanistický  geograf,  aby  vyjádřil  co 

nepřesněji nejzákladnější existenciální otázku každého z nás. Je výchozím bodem práce 

a bude se objevovat v různých obměnách neustále. „Bytí ve světě“ jak by zněl český 

ekvivalent je primárním a nejdůležitějším bodem, který určuje náš nejniternější postoj 

k okolnímu prostoru a jeho odraz v nás. Pro autorovu práci Yi-fu Tuan nabízí  další, 

tentokrát  konkrétnější ideu, myšlenku vztahu člověka k místu.  Tento vztah může být 

pozitivní  (topophilia)  nebo  negativní  (topophobia)  (Yi-fu  Tuan,  1974).  Topophilia 

popisuje  lidskou  lásku  k místu,  kde  vstáváte  z postele,  kde  máte  své  kořeny. 

Topophobia je přesným opakem topophilia, dala by se vyjádřit jako „krajina strachu“ 

(Yi-fu Tuan, 1974).

  V úvodním  odstavci  byla  uvedena  základní  témata  práce.  Autor  bude  sledovat 

rozdílnost vnímání města Hostivice starousedlíky a nově přistěhovalými. Lze vymezit 

dva  základní  tematické  okruhy,  které  budou  zpracovávány  v teoretické  (vymezení 

pojmů a dílčích myšlenek k tématu) i praktické části textu (případová studie, hodnocení 

výsledků dotazníkového šetření): 1) Vztah k místu bydliště a 2) vzájemný vztah societ 

(jak vnímají starousedlíci a nově přistěhovalí sebe navzájem).

   1.1 Struktura práce

  Do  Hostivice  se  autor  studie  přistěhoval  v roce  1999  do  řadového  domku  nové 

zástavby. Odstěhoval se z Prahy 6, od všech kamarádů, míst, které znal, z prostoru, kde 

se cítil jako doma, kde vyrostl. Hostivice autora přivítala nehostinnou krajinou zbytků 

stavebních materiálů, nánosů odpadové půdy, pustou zemí bez zeleně.  

  Domov  se  tak  stal  pouze  místem  přespávání,  většinu  času   autor  trávil  v Praze. 

V průběhu  devíti  let  v  Hostivici,  vyjma  občasných  hovorů  se  sousedy,  si  autor 

nevytvořil  žádné  výraznější  vazby  k místním,  ať  už  původním nebo  přistěhovalým. 

Nebýt  pozdních návratů  MHD asi  by většinu  města  ani  neznal.  V posledních  letech 

autor práce začal pociťovat určité vykořenění, pocit, že nepatří k žádnému místu. Tehdy 

poprvé začal zvažovat téma bakalářské práce, kterým by se pokusil objasnit, do jaké 

míry je  jeho krize čistě osobního rázu nebo zda-li se jedná o pocity, které sdílí jeho 

okolí.
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  Práce se skládá ze dvou částí. První zpracovává teoretický rámec výzkumných otázek 

a  diskusí  s  odbornou literaturou.  Předkládá  první  předpoklady možných  výsledků a 

vymezuje  pojmosloví.  Ve  druhé  části,  případové  studii,  provádí  výzkum  formou 

strukturovaného  dotazníku  s  otevřenými  otázkami  a  jeho  následného  vyhodnocení. 

Výsledky  porovnává  se  svými  předpoklady  vycházejícími  z  diskuse  s  odbornou 

literaturou.   
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2. DISKUSE S LITERATUROU

  V této kapitole se autor práce pokusí nalézt zkušenosti jiných vědců s tématy zvolené 

studie.  Jejich  názory a výsledky bude komentovat  a diskutovat  v kontextu vybrané 

lokality Hostivice. 

Jak již bylo výše zmíněno, studie je rozdělena  do dvou tematických okruhů: 1) vnímání 

Hostivice  jako  místa  trvalého  bydliště  a  2)  vzájemný  vztah  societ  (jak  vnímají 

starousedlíci a nově přistěhovalí sebe navzájem). První se snaží objasnit, do jaké míry 

se místní obyvatelé identifikují s městem Hostivice jako prostředím k životu, z hlediska 

sociálních vztahů či míry obecné společenské iniciativy (občanská iniciativa).  Druhy 

okruh se pokusí objasnit vzájemný vztah obou komunit,  jaký je a je-li vůbec nějaký 

(vnímají-li obyvatelé svou skupinu jako specifickou či lepší). 

  „Pokud  dojde  v  rámci  jedné  obce  k  paralelní  existenci  dvou  rozdílných  systémů 

hodnot v populaci (starousedlíků a novousedlíků), může to vyústit ve vytvoření dvou 

paralelních forem societ: střední třída a pracující třída, z nichž každá žije svým vlastním 

životem“ (Lewis, 1976, s. 20). Na rozdíl od západní Evropy, kde probíhá suburbánní 

výstavba většinou na zelené louce,  u nás se nové domy staví především na okrajích 

stávajících vesnic (Ouředníček, Posová 2006).  Prolínání nové a staré zástavby se stává 

základem  nového  problému,  možného  střetávání  hodnot  a  přístupů  k životu  nově 

příchozích  a  původního  obyvatelstva  (starousedlíků).  Rozdílné  hodnoty  mohou 

znamenat  jiný stupeň identifikace jak individuální, tak kolektivní. „Sociální koheze má 

dvě stránky: 1. síla vazeb jedinců v rámci komunity a 2. síla vazeb spojující jednotlivce 

se  světem  mimo  komunitu“  (Lewis,  1976,  s.  20).  „Novousedlíci  a  starousedlíci 

pocházejí  z  natolik  odlišného  prostředí,  že  nejsou  schopni  pochopit  životní  styl  a 

požadavky druhé skupiny, kdy obě strany hovoří jakoby „jinou řečí“ (Salamon, 2003, 

s.14).  Odlišnost  přístupu k životu,  životního  stylu,  žebříčku hodnot  se  promítá  i  do 

rozdílnosti  vnímání  okolního  prostoru  jeho  spravování  i  rozvoje.  Přesněji  se  bude 

pohled  starousedlíků  a  novousedlíků  lišit  v  preferencích  estetického  i  funkčního 

uspořádání  Hostivice,  ve vztahu k oblíbeným místům obce,  v  hodnocení  atmosféry, 

nálady  městečka.  Tuanovo  pojetí  míst  se  silnou  pozitivní  (topophilia)  a  naopak 

negativní vazbou  (topophobia) je individuální záležitostí každého z nás a prozatímní 

výzkum odlišností v pražských suburbiích  potvrdil,  že rozdíly u příchozí populace a 

starousedlíků by mohly způsobit zcela odlišné celkové vnímání  místa bydliště.  
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   2.1 Vnímání Hostivice jako místa trvalého bydliště
   

  Pro zpracování strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami v případové studii 

byly  vytyčeny  základní  výzkumné  otázky,  které  budou  v  šetření  sledovány  a 

rozpracovány. V prvním tématickém okruhu se jedná o následující:

 

1) Která skupina se více  identifikuje s prostředím Hostivice  (a  

čím) jako se svým domovem, v čem se jejich pohled liší? 

2) Jaké  dominanty  nabízí  Hostivice,  co  je  pro  občany  

reprezentativním objektem a místem? 

3) Jak jsou obě skupiny spokojeny s životem v Hostivici?

4) Jaké rozdíly se vyskytují v míře zapojení do života obce?

    „Mezi  původními  obyvateli  můžeme  najít  to,  čemu  se  říká  sousedské  chování. 

Výzkum ukázal, že skutečné sousedské chování se odehrává mezi ekonomicky slabšími 

sociálními  kategoriemi,  které  vytvářejí  lokální  sociální  síť.  Mezi příslušníky vyšších 

sociálních vrstev se vytváří jakási smyšlená (imagined) komunita.  Takové sousedství 

vytváří dojem jednoty, ale stále zůstává svobodné a neomezující, založené na volbě a 

preferenci  jednotlivců,  tzv.  „komunita  s  omezenými  závazky“  (Lupi,  2004,  s.  3). 

Podobné výsledky bude možné pozorovat i v Hostivici,  avšak zůstává otázkou, zdali 

jsou v českém prostoru takto jasně vymezené hranice socioekonomických vrstev jako v 

případě  Lupiho  studie.  Vzhledem  ke  komunistické  minulosti  směřující  k  nivelizaci 

společenského  a  ekonomického  postavení  ve  společnosti,  nejsou  ještě  společenské 

vrstvy jednoznačně vyvinuty a ustáleny.  Ke stejným závěrům dochází i Mareš, který 

souhlasí  s  nivelizací  české  společnosti  a  absencí  jednoznačných  statusových  znaků 

(Mareš, 1999)  „Pro chudší starousedlíky má sousedství více praktickou funkci než pro 

majetnější  přistěhovalce.  Australský  sociolog  Thomas  Richards  definuje  dobrého 

souseda v suburbiích takto: „někdo, kdo je na místě, když je potřeba, ale nestojí vám 

celou dobu za zády“ (Lupi, 2004, s. 47). Noví obyvatelé nejsou praktickými potřebami 

nuceni zapojovat se do lokální komunity a tak mohou žít v rámci jedné obce paralelně s 
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ní. To vyplývá z odlišného způsobu života ve městě a na vesnici. Zatímco pro vesnické 

obyvatelstvo je typický důraz na komunitu, pro původně městské obyvatele je typičtější 

důraz  na  individualitu  (Lupi,  2004,  s.  7).  Dle  Lupiho  představuje  moderní  život  v 

suburbiích  krajní  případ  kolektivní  organizace  individuality.  Pojem  veřejnosti  se 

ztotožňuje s veřejnou mocí, která by měla hájit práva občanů a zaručit jejich bezpečí- 

zabezpečení majetku a ulic, případně ochranu proti kriminálním živlům. Veřejná sféra 

je tak redukována na privátní zájmy a na snahu přinášet osobní užitek je nahlíženo se 

skepsí a opatrností (Bauman, 2002).

  Novousedlíci  však,  stejně  jako  starousedlíci,  potřebují  řemeslníky  na  různorodé 

opravy a úpravy na i v domech, a ti se právě převážně rekrutují z řad starousedlíků. Lze 

se tedy domnívat, že Hostivice v tomto není výjimkou. Je však zřejmé, že vzhledem k 

odlišnosti  prostředí,  ve kterém původně městská  komunita  a  komunita  starousedlíků 

vyrostla, se stává společná komunikace a navázání sousedských vztahů složitější.  Jak 

podotýká  Martin  Ouředníček,  suburbanizace  s  sebou  přináší  vysoké  riziko  sociální 

segregace,  které  je  ovlivněno  velikostí  a  složením  imigrantů,  jejich  ochotou 

komunikovat  s  okolím   i  charakterem  dané  rezidenční  oblasti  (Ouředníček,  2006) 

„Sociální segregace je velkým rizikem spojeným se suburbanizací. Riziko potenciální 

segregace je ovlivněno množstvím a strukturou nových imigrantů,  jejich chováním a 

prostorovou formou nové rezidenční oblasti“ (Ouředníček, 2006, s. 4). Je evidentní, že 

komunita starousedlíků vykazuje relativně větší míru spjatosti v rámci komunity a více 

či méně silné vazby mimo ni. Zatímco novousedlíci se na komunitu téměř neváží (důraz 

na individualitu  a soběstačnost)  a  kladou důraz zejména na spojení  mimo komunitu 

svého bydliště. „Individualita novousedlíků může vyústit do stavu, kdy je míra sociální 

koheze a propojenost obyvatel  prostřednictvím sociálních pout slabší než u obyvatel 

města“  (Lupi,  2004,  s.  7).  Putman  k  tomuto  problému  dodává,  že  životně  důležité 

užívání  automobilové  dopravy  stojí  v  základu  vymizení  společenského  života  z 

chodníků a předzahrádek, jak tomu bylo zvykem ve městech. (Putman, 2001) 

   Je  zřejmé,  že  pro  přistěhovalého  bude  složitější  a  těžší  prosadit  se  v místním 

kulturním,  sociálním  i  politickém  životě.  Nemá  informace,  z  počátku  žádnou  síť 

kontaktů,  nezná  situaci,  podmínky,  místo.  Nezapojení  novousedlíků  do  místní 

komunity, nemusí znamenat, že nemají zájem podílet se na životu obce. Jestliže se život 

komunity spojuje s obecním životem a řešení problémů v obci s řešením problémů v 

komunitě, mohou mít novousedlíci, stojící mimo, těžkosti při komunikaci s lidmi uvnitř 

komunity. Tím jsou dále izolováni a negativní pocity a předsudky, které si skupiny o 
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sobě navzájem vytváří,  se prohlubují,  šance skupiny lidí stojících mimo rozhodovací 

pravomoci v obci na zapojení do veřejného života se více a více snižují. V konečném 

důsledku  může  vnitřní  skupina  vnímat  veškeré  aktivity  a  snahu  nevlastní  příchozí 

komunity  podílet  se  na  moci  jako  apriori  nežádoucí  pro  své  zájmy.  Prohloubení 

vzájemné  nedůvěry,  střádání  drobných  nedorozumění  a  přibývání  nejasností  může 

vzájemný vztah změnit v nepřátelství,  v pocit cizího elementu, který se snaží druhou 

skupinu poškodit.  V tomto bodě se negativní vztah ke druhé komunitě těžko mění k 

lepšímu a spolupráce ve společných otázkách se stává komplikovanou, ne-li nemožnou. 

  Na druhou stranu, je možné najít pozitivní důsledky pro rozvoj úrovně společnosti 

obce a její  občanské iniciativy.  Příchozí zvyšují  vzdělanostní  strukturu,  přináší  nové 

myšlenky,  pohledy,  a  názory.  Pro  místní  můžou  být  v  diskusi  drobných  i  větších 

problémů přínosnými partnery,  samozřejmě v případě, že je lokální komunita přijme. 

„Suburbia jsou na první pohled ideálním prostředím pro rozvoj občanské společnosti. 

Například velikost sídla: Velikost obce je důležitá pro definování občanského jednání 

jejích obyvatel. Pro většinu občanských činů (acts) platí, že čím větší obec, tím menší 

občanská aktivita, nehledě na to, zda obec leží hned vedle metropole nebo daleko od 

velkých měst. To má tři hlavní důvody: 1) v malých obcích je snazší navštívit místní 

úřady,  2) byrokratická struktura je mnohem průhlednější (jednodušší),  3) ve velkých 

městech mají lidé pocit menšího vlivu na lokální správu (Oliver, 2001, s. 52). 

  Pro tuto skutečnost najdeme oporu i v českých statistikách: „V pražském městském 

regionu dosáhla volební účast v roce 1998 55,7  %, zatímco v tom samém roce v Praze 

dosáhla 39,1 %“ (Kostelecký, Čermák, 2004, s. 42). Proto by obyvatelé, kteří se stěhují 

z měst do suburbií, měli být novým prostředím stimulováni k větší aktivitě, chuti podílet 

se na občanském životě, ke kterému se ve městě stali nedůvěřiví, získali pocit, že nic 

nemohou  ovlivnit.  „Výzkum  v  ČR  ukázal,  že  pestrost  forem  suburbánního  vývoje 

způsobuje, že zatímco některé formy suburbánního rozvoje mohou opravdu způsobit 

vážné  problémy v  městských  regionech,  jiné  formy mohou  být  viděny jako proces 

zvyšování  kvality  suburbií“  (Ouředníček,  2006,  s.  1).  V  případě,  že  skupiny 

starousedlíků  a  novousedlíků  dokáží  respektovat  jedna  druhou,  mohou  si  prospívat 

vzájemně i podílet se na efektivnějším rozvoji dané lokality. Pomoci by v tomto případě 

měla  i  místní  správa  a  její  aktivita  směřující  do  širokého  zapojení  populace  do 

budoucího směřování  vývoje obce,  správy majetku i  rozhodování o dění v obci.  Jak 

dokládá Martin Ouředníček, nemusí však dočasná dezorientace příchozího obyvatelstva 

a odtažitost původní komunity výustit v trvalou sociální segregaci „Ve většině případů 
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výstavba nových domů a příchod nových obyvatel způsobí dočasnou dezorganizaci v 

prostorových vzorech sociálního i fyzického prostředí. Ta však nemusí nutně vyústit v 

sociální segregaci“ (Ouředníček, 2006, s. 1). 

   2.2 Vzájemný vztah „starousedlíků“  a „novousedlíků“
  

  V  druhém  tématickém  okruhu  se  bude  podrobněji  pracovat  s  následujícími 

výzkumnými otázkami: 

1) Jaké rozdíly  vnímají  starousedlíci  a  nově přistěhovalí  mezi  oběma  

skupinami? 

2) Jaká pojítka by mohla starousedlíky a novousedlíky sjednocovat?

3) Mají jednotliví občané zkušenosti s lidmi ze druhé skupiny?

  Novousedlíci a starousedlíci pocházejí z natolik odlišného prostředí, že nejsou schopni 

pochopit životní styl a požadavky druhé skupiny, kdy obě strany hovoří jakoby „jinou 

řečí“ (Salomon, 2003). Je to právě životní styl,  který obě skupiny odlišuje. Původní, 

tradiční vesnickou komunitu a příchozí, převážně městskou populaci. Každá vyhledává 

jiné  životní  preference,  jiné  přátele,  jinou  zábavu.  Přestože  bezpochyby  přítomnost 

Prahy je silným magnetem pro všechny obyvatele Hostivice, vazba na aktivity v místě 

bydliště  je  silnější  u  starousedlíků  „Segregace  probíhá  převážně  v těchto 

socioekonomických  ukazatelích:  rodinný  stav,  věk,  příjem a  zaměstnanecký  status“ 

(Baldassare,  1992,  s.  482).  Do  nové  zástavby  se  stěhují  převážně  rodiny  s  dětmi  i 

bezdětné  páry  středního  věku,  ve  staré  zástavbě  žijí  vícegenerační  rodiny.  Věková 

struktura  příchozích  je  mladší,  jejich  příjem,  vzdělání  i  pracovní  pozice  vyšší. 

„Obyvatelé nových rodinných domů jsou obvykle lidé s vysokoškolským vzděláním, 

páry ve zhruba 30 – 40 letech věku s dětmi nebo bez, kteří mají příjem mnohem vyšší 

než  průměrný“  (Kostelecký,  Čermák,  2004,  s.  36).  Jsou  však  tyto  socioekonomické 

charakteristiky opravdu důvodem k vzájemným předsudkům či dokonce určité  formě 

nesnášenlivosti?  A  naopak  nemůže  být  příchod  nového  obyvatelstva  přínosný  pro 

místní  komunitu  a  učinit  ji  rozmanitější?  Ve  výzkumu  se  autor  bude  především 
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soustředit  na  odpovědi  konkrétních  lidí,  jejich  osobitý  pohled  na  věc.  Lze  tedy 

přepokládat, že běžný občan Hostivice nedocení rozmanitost příchozích lidí, ale spíše 

bude cítit nedůvěru k cizímu, jinému životnímu stylu, který je spojen se změnou okolní 

krajiny a zástavby.  Naopak novusedlíci,  zvyklí  na anonymní  městský způsob života, 

nedocení možnosti komunitní provázanosti původního obyvatelstva.      
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3. VYMEZENÍ POJMŮ
  

  Třetí  kapitola  popíše  pojmosloví,  které  se  v  práci  přímo  vyskytuje  nebo  s  prací 

bezprostředně souvisí. 

   3.1 Vztah k prostoru

  Pro další postup práce je nutné vymezit některé pojmy týkající se teoretického základu, 

na  kterých  stojí  předpoklady,  jež  budou  ověřovány.  Inspirací  pro  použitý  postup 

výzkumu  se  staly  myšlenky  behaviorální  a  humanistické  geografie.   Humanistická 

geografie používá metody kvalitativní analýzy. Sleduje představivost, hodnoty, přání a 

významy hledané  v přírodním prostředí,  spojené s prostorem a místem.  Myšlenky si 

propůjčuje  ze  sociálních  věd  (sociologie,  psychologie).  Behaviorální  geografie  se 

pohybuje  na  pomezí  humanistické  a  klasické  kvantitativní  (pozitivistické)  vědy. 

Analyzuje  postoje,  očekávání,  risk,  nejistotu,  učení,  zvyky,  výběr  ovlivňující  lidské 

prostorové chování. Ideový základ práce a její teoretická část bude vycházet převážně 

z myšlenek  humanistické  geografie,  avšak  v praktické  části  se  autor  uchýlí  i  ke 

kvantitativnímu zpracování dat sledujících konkrétní preference obyvatel města. 

  

   3.2 Starousedlíci a novousedlíci
 

  Vymezení dvou ústředních pojmů starousedlíků a nově přistěhovalých je ponecháno na 

závěr. Je těžké najít hranici mezi „novo“ a „staro“ usedlíkem. Je starousedlíkem ten, 

kdo se  zde  narodil,  ale  existuje  možnost,  že  se  následně  odstěhoval  a  vůbec  zdejší 

lokalitu nezná, nemá k ní osobnější vztah? Či je novousedlíkem člověk, který se v pěti 

letech nastěhoval k částí své rodiny do Hostivice a žije zde celý svůj život?  Vzhledem 

ke složitosti posouzení každého jednotlivého respondenta se autor pokusil vymezit dílčí 

kritéria,  podle  kterých  bude dotazované  třídit.   Namísto  ekvivalence  starousedlíka  a 

rodáka se rozhodl jako nejzásadnější  faktor  vzít  v úvahu délku přítomnosti  trvalého 

bydliště  v  Hostivici.  Soubor  je  rozdělen  do  dvou  kategorií  (starousedlíků  a 

novousedlíků). Jako dělící zvolil rok 1998, ve kterém Hostivice zaznamenává (oproti 

předchozímu roku) výrazný nárůst přistěhovalých (viz tabulka 1). Jedná se také o rok, 

kdy  stavební  firmy  dokončily  větší  sídliště  řadových  domů  ve  Staré  Litovici  i  v 
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centrální Hostivici, do kterých se postupně začali stěhovat noví obyvatelé. Pro přesnější 

představu o vymezení  pojmu starousedlík  a novousedlík  byly vybrány níže uvedené 

charakteristiky,  které  by měly pomoci  při  pochopení,  v případové studii  nalezených, 

rozdílů ve vnímání Hostivice jako místa trvalého bydliště i porozumění vztahu komunit 

k sobě navzájem.

1. novousedlík

a. nevyrůstal zde, nemá vzpomínky na první zážitky z dětství spojené s 

místem bydliště 

b. nevychovával zde svou vlastní rodinu

c. hledá klid a přírodu v zázemí hlavního města,  ke kterému je vázán 

svou prací, koníčky i přáteli

d. bydlí převážně v nové zástavbě

2. starousedlík

a. vyrůstal v Hostivici

b. vychoval zde své vlastní děti a skrze ně získal osobitý vztah k místu

c. k místu ho váže práce,  koníčky, přátelé a širší rodina 

d. bydlí v původní zástavbě
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4. GEOGRAFICKÁ POLOHA HOSTIVICE

  V této kapitole autor přiblíží  historii a polohu Hostivice.  Popíše trendy v zástavbě 

posledních  let  a  blízké  budoucnosti  a  nastíní  populační  vývoj  a  socioekonomické 

charakteristiky obyvatelstva.

   4.1 Základní údaje
                               Obrázek 1: Hostivická  radnice s panským rybníkem na pohlednici z roku 1916 

Hostivice  leží  několik 

kilometrů  západně  od  hlavního 

města  Prahy.  Nachází  se  ve 

Středočeském kraji  a spadá pod 

administrativní  okres  Praha- 

západ,  územně  do  ORP 

Černošice.  Rozkládá  se 

v průměrné  nadmořské  výšce 

341  m. n. m. Skládá se ze dvou     Zdroj: www.hostivice.cz    

katastrálních  jednotek,  Hostivice    a  Břve,  o  celkové  výměře  1449 ha.  Dvě třetiny 

celkové  výměry  tvoří  orná  půda.  Statut  města  si  vydobyla  v roce  1978.  Současná 

podoba města  vznikla  sloučením a růstem čtyř  původně samostatných  vsí.  Každá  z 

těchto vsí měla zpočátku úplně jiný vývoj. První známý doklad o Hostivici je z roku 

Obrázek 2: Aréal školky a školy  po  rekonstrukci (foceno 15.5.2009)  1277.  Za  vznikem  obce 

pravděpodobně  stál  Přemysl 

Otakar II., který nechal přesídlit 

obyvatelstvo  z  podhradí 

Pražského  hradu  při  budování 

Malé  Strany.  Les,  který  se  v 

době  kolonizace  nacházel  na 

celém  území  Hostivice, 

přestěhovaní  měšťané 

přeměňovali na pole. Za barokní 

vzhled vděčí Hostivice  

Zdroj: pořřízeno autorem velkovévodkyni Toskánské, která ji 

v 18. století nechala přestavět: rekonstruovala kostel do dnešní podoby, upravila zámek, 
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vystavěla faru a mariánský sloup a postavila špýchar a školu, dnešní dům čp. 7. V druhé 

polovině 18. století začíná pomalý stavební rozvoj všech vsí. Dosavadní bezzemci si 

stavěli své domky na obecní i selské půdě v blízkosti statků, na kterých pracovali, ale i 

na dosud nezastavěných místech. Hostivice se rozrůstala na sever k pozdějšímu nádraží. 

Konězpřežní  dráha postavená v roce 1830 propojila Brusku (Dejvice)  s Vejhybkami 

(Kladno) a později i s Lány.

  V druhé polovině 19. století Obrázek 3: Hostivické nádraží (foceno 15.5.2009)   

se rozvíjí i  síť silnic,  která 

propojuje  jednotlivé  části 

dnešní  Hostivice.  Na 

začátku  20.  století,  do 

původně  zemědělského 

kraje,  přichází  průmysl. 

Stavební rozvoj obcí nastal 

až po první světové    válce. 

Mezi Litovicemi a Hostivicí   zdroj: pořízeno autorem   

vyrostla nová čtvrť, která propojila obě obce. Na východě Hostivice vznikla čtvrť zvaná 

Nouzov a v dnešní Jiráskově ulici vybudovali Sokolové v roce 1922 sokolovnu. Stavělo 

se i za školou a mezi Jenečkem a karlovarskou silnicí. V roce 1932 vzniká nová čtvrť – 

Palouky  při  spekulacích  s  pozemky  v  blízkosti  letiště  a  předpokládaného  velkého 

rybníka na Litovickém potoce.     

Obrázek 4: Družstevní sídliště Na Pískách (foceno 15.5.2009)    Druhá  světová  válka  rozvoj 

výstavby  zpomalila  a   v  50. 

letech  vzniklo  družstevní 

sídliště.  K  významějším 

stavebám v Hostivici patří ještě 

areál mateřské školy a fotbalový 

stadion.  Na  místě  bývalého 

hostince  U  Českého  lva  na 

Husově náměstí bylo postaveno 

nové  nákupní  středisko.  Nová 

zdroj: pořízeno autorem                                   velká vlna výstavby přišla po roce 

1989 a trvá dosud (Historie města Hostivice, 2009). 
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   4.2 Populační vývoj

  V roce  1869  bylo  v Hostivici  při  sčítání  lidu  přítomno  1661  obyvatel.  V každém 

dalším SLDB, v desetileté  periodě,  narostla  populace  o několik set  lidí.  Tento trend 

výrazně  převýšil  výsledek z roku 1930,  který oproti  2  802 obyvatelům k roku 1920 

narostl na 4 248. Lze jej spojovat se stavebním boomem dvacátých a třicátých let, který 

dotvořil současnou Hostivici do podoby, kterou měla až do porevolučního stavebního 

boomu. V průběhu komunistického období se počet obyvatel ustálil mezi 4 000 a 4 400 

občany. Výstavba se značně zpomalila a díky tomu není Hostivice, vyjma jedné nízké 

zástavby,  poznamenána  socialistickou  panelovou  vysokopodlažní  výstavbou.  Nová 

stavební exploze a s ní spojený populační boom nastaly ke konci devadesátých let. Na 

začátku  nového  tisíciletí  ještě  přirůstala  populace  o  200  občanů  ročně,  avšak 

v posledních letech  se tento počet  zvýšil  na 500. Hostivice  se stává z malého města 

městem  střední  velikosti,  které   se  skládá  z  malých  oblastí  a  je  pro  něj  typická 

koncentrace vilek a řadových domků. Zcela jednoznačně se na nárůstu posledních let 

podílí migrační saldo. Po většinu předchozích 20 let byl přirozený přírůstek (vyjadřující 

rozdíl mezi narozenými a zemřelými) mírně záporný nebo roven nule.

  Důležitým  faktorem  analýzy  populace  je  její  struktura.  V době  SLDB  1991  se 

zastoupení  ve  věkových  kategoriích  0-14,  15-65,  65+  od  republikového  průměru 

nelišilo. Nejmladší složka měla v Hostivici o dvě procenta nižší zastoupení než celá ČR. 

Hodnota produktivní složky převyšovala republikový průměr o 2 %. V následujících 

letech klesala kategorie předproduktivního věku a zároveň nejstarší  složka narůstala. 

Tento trend Hostivice držela stejně jako republika, avšak postproduktivních ve SLDB 

2001 přibylo o 1 % více. Toto sčítání už probíhalo v době počínající suburbanizace. Její 

dopady na věkovou strukturu se však projevily v Hostivici až v posledních letech, kdy 
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Tabulka 1: Základní populační ukazatele m ěsta Hostivice v letech 1991- 2006 
ROK 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

UKAZATEL
Stav obyvatel k 1.7.
Živě narození 43 43 33 51 32 36 25 35 26 49 46 35 46 51 75 73 
Zemřelí 74 47 50 47 47 38 43 43 38 42 69 54 50 61 71 55 
Přistěhovalí 116 113 117 129 103 84 128 191 223 189 276 253 242 350 567 696 
Přírůstek stěhováním -3 19 10 60 25 8 44 112 161 124 183 131 108 253 445 549 
Přírůstek: -34 15 -7 64 10 6 26 104 149 131 160 112 104 243 449 567 
zdroj: Demografická ročenka krajů České republiky 1991 až 2006

4 012 4 007 4 006 4 039 4 086 4 073 4 103 4 193 4 275 4 424 4 613 4 724 4 864 4 983 5 422 5 873 



se výrazněji odklání od republikových hodnot. Nejmladší složka nejenže dlouhodobě 

klesá pomaleji, avšak v posledních dvou letech dokonce Hostivice zaznamenala nárůst 

na 17 % oproti 14 % celorepublikovým a naopak nejstarší kategorie klesá pod 12 % 

oproti celorepublikovým 15 % (Demografická ročenka vybraných měst 1991- 2006). 

 Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v Hostivici v letech 1971- 2006

   zdroj: ČSÚ: Demografická ročenka 2006

    

    Graf 2: Vývoj skladby obyvatelstva Hostivice v letech 1991- 2006

     zdroj:ČSÚ: Demografická ročenka vybraných měst ČR, 1991 až 2006
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    Graf 3: Vývoj skladby obyvatelstva Středočeského kraje v letech 1991- 2006

    zdroj: Demografická ročenka krajů České republiky 1991 až 2006

Autor  práce se domnívá,  že  tento rozdíl  už není  zanedbatelný  a  je  možné mluvit  o 

celkově  mladší  populaci  místních  občanů,  kteří  se  omlazují  převážně  díky  rodinám 

s dětmi  různorodého  věku.  Rodinné  domky  i  řadovou  zástavbu  povětšinou  obývají 

nukleární  rodiny.  Dřívější  vícegenerační  domy jsou  v nové  zástavbě  minulostí  nebo 

naopak dalekou budoucností.

. 

   4.3 Socioekonomická charakteristika

  V této kapitole autor vychází  z SLDB 2001 (akutalnější data na úrovni takto malých 

územních jednotek nejsou každoročně aktualizovány). 

  Obyvatelstvo v Hostivici je z 98 % české národnosti, převážně (z 75 %) nevěřících a 

průměrně středoškolsky vzdělané (bez maturity 36,26 %, s maturitou 27,67 %). 23 % 

věřících  se  hlásí  k  římskokatolické  církvi.  Hostivice  v roce  2001  dosahovala 

nezaměstnanosti 4,66 %. Na úrovni kraje se výsledky shodují, religiozita dosahuje 23,4 

%, nezaměstnanost 4,4 % a národnostní homogenita necelých 96 %. Pouze vzdělanost 

v Hostivici  převyšuje  hodnoty  za  Středočeský  kraj,  obzvláště  vyšší  odborné  a 

vysokoškolské vzdělání  zde dosahuje v součtu 16 % oproti  10 % na krajské úrovni. 
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Porovnání  s celou republikou se  liší  více.  Na úrovni  ČR je národnostní  homogenita 

menší, bereme-li v potaz moravskou a slezskou národnost. K některé z církví se stále 

hlásí  skoro třetina obyvatel.  Nezaměstnanost,  díky perifernějším krajům dosahuje na 

celorepublikové úrovni více než dvojnásobku. 

  V Hostivici se ekonomicky aktivní podílí 54 % na celkovém počtu obyvatel. Z nich 

vyjíždí za prací přes 85 %, což je v porovnání z celorepublikovým průměrem hodně, ten 

se totiž pohybuje kolem 36%. Vzhledem k poloze to samozřejmě není překvapivé. Co je 

zajímavější, je pouhých 61 %, kteří vyjíždí do zaměstnání každý den. Toto číslo je totiž 

výrazně pod celorepublikovým průměrem, dosahujícím 83 %. 

  Bytový fond tvoří ze 40 % bytová výstavba, ze 60 % rodinné domy. Průměrný počet 

osob na byt  dosahuje 2,78 a plocha  na osobu 21,64 m2. Tyto  hodnoty se výrazněji 

neodlišují od celé ČR, pouze obytná plocha je asi o tři metry vyšší (Sčítaní lidu, domů a 

bytů 2001). 

   4.4 Očekávaný vývoj zástavby na území Hostivice

  Současný územní plán (dále jen ÚP) končí svou platnost v roce 2010. Podíváme-li se 

na jeho aktuální podobu, která vznikla v roce 2005, expansivní výstavbu obytných částí 

„na  zelené  louce“  pomalu  střídá  snaha  o  zkvalitnění  zázemí  předešlého  stavebního 

boomu. Hranicí čistě obytných bloků Hostivice se tak stává železnice a CHKO rybníků. 

Další snahou a ambicí strategického plánu je vybudovat zázemí odpovídající populační 

velikosti  centra  mikroregionu.  Nedostatečná  městská  vybavenost  a  nedostatečné 

podmínky pro společenský život a rekreaci obyvatel by se měly stát prioritou dalšího 

vývoje. Důležitým bodem rozvoje se také stane návaznost různorodých podnikatelských 

aktivit na vysokorychlostní silnici R6, nedávno otevřený obchvat Hostivice. Ten ulehčil 

původní dvouproudové silnici 1. třídy na Německo, procházející centrem Hostivice a 

plnící centrum města kolonami automobilů. Z výraznější obytnou výstavbou se počítá 

pouze  v oblasti  Hostivice  Břve,  která  je  od  centrální  Hostivice  oddělena  lesem  a 

rybníkovou  soustavou.  Z plánovaných  obytných  oblastí  v územně  propojené  části 

Hostivice je většina projektů již dokončena. Pouze ve směru do pražské městské části 

Sobín se dokončují poslední developerské aktivity. V této oblasti je do ÚP zaneseno i 

dětské  multifunkční  hřiště,  jehož  výstavba  však  byla  z důvodu  nedostatku  financí 

odložena (Územní plán města Hostivice 2005). 
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  Vzhledem ke stále  novým aktualizacím ÚP dokumentace  nelze  vyloučit  opětovné 

rozšíření Hostivice a úplné napojení na Prahu. K realizaci další zástavby by však muselo 

dojít  ke  značnému  rozšíření  kapacit  současné  infrastruktury.  Ta  je  dimenzována  na 

hraniční  počet  osmi  tisíc  obyvatel,  což  jakémukoli  případnému  rozšíření  zabraňuje. 

Vezmeme-li  v potaz  relativně  velkou  část  populace,  která  nemá  v Hostivici  hlášen 

trvalý pobyt,  autor si  není  jist,  zdali  není  tato  hranice již překročena.  Nejzávažnější 

situace je v případě čističky odpadních vod a rozvodu pitné vody; ty jsou na hranici své 

kapacity. Lidé i radnice se obávají, že v některých oblastech Hostivice by mohlo dojít 

k poklesu tlaku vody či přetížení kanalizace z důvodu nedostatečné kapacity čističky.    
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5. METODIKA

  Pro empirickou část práce, případovou studii týkající se Hostivice, bude autor pracovat 

s metodami kvalitativního výzkumu. Pro studium vnímání okolního prostoru a vztahů 

mezi komunitami starousedlíků a novousedlíků je důležitý vliv tazatele i respondenta, 

jedinečnost jejich postojů, názorů a preferencí. Pro důkladné pochopení pocitů, vnímání 

prožitků  spjatých  s  oblíbenými  místy  kolem  nás  nabízí  bezpochyby  využití 

kvalitativních  metod  mnoho  výhod,  především  v  hlubším  pochopení  problematiky 

vztahu obyvatel k prostoru Hostivice i k sobě navzájem. 

  Konkrétně bude využit strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami (Hendl, 2008), 

který  oproti  standardizovanému  rozhovoru  probíhá  volnější,  otevřenější  formou.  To 

znamená, že názory a postoje respondentů budou lépe vyjádřeny a přesněji pochopeny, 

nabídnou hlubší vhled do  problematiky.

   5.1 Kvalitativní výzkum  

  Kvalitativní výzkum je chápán jako doplněk kvantitativných výzkumných strategií. 

Může být použit jako příprava a zjištění možností pro následný kvantitativní výzkum. 

„Kvalitativní  výzkum  postupně  získal  v  sociálních  vědách  rovnocenné  postavení  s 

ostatními formami výzkumu“ (Hendl, 2008, s. 47). Kvalitativnímu výzkumu je vyčítána 

jeho neprůhlednost, mnohdy není jasné jakým způsobem byli vybráni respondenti pro 

rozhovor.  To  je  často  zapříčiněno  omezeným  rozsahem  odborných  článkům,  které 

neumožňují  podrobněji  popsat  jednotlivé  kroky  (Hendl,  2008).  To,  co  kvantitativní 

výzkumníci  vyčítají  kvalitativním  postupům,  považují  příznivci  těchto  metod  za 

výhodu. Tedy to, že se kvalitativní výzkum jen velice těžko generalizuje či formalizuje, 

vyvažuje  možnosti  neredukovat  postup  výzkumu,  sledovat  procesy  do  hloubky, 

porovnávat je, interpretovat v kontextu prostředí či dané situace. Kvalitativní výzkum je 

z  hlediska  postupu  induktivního  charakteru.  Nejdříve  proběhne  fáze  sběru  dat  a 

informací a následně jsou teprve formulovány hypotézy a teorie. Kvalitativní výzkum 

oproti kvantitativnímu pracuje většinou s menší skupinou či několika jedinci. Takový 

postup se nazývá mikroorientovaný výzkum zkoumající chování a interakce několika 

jedinců či  malé skupiny. Upřednostňuje interpretativní a kvalitativní strategie.
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   5.2   Využité metody a postup v terénu

  V empirické části práce autor využivá metody kvalitativního výzkumu. Pro vybrané 

výzkumné otázky byl vybrán vyhovující strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami 

a nezúčastněné pozorování.

  

   Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami 

  Při výběru odpovídající metody autor zvolil takový přístup, který umožnil přesné a 

jednoznačné  odpovědi  odpovídající  strukturovanému  dotazníku  i  dával  prostor  pro 

vlastní a osobitou interpretaci jednotlivých otázek. Právě prostor pro různorodé pojetí 

jednotlivých  otázek  a  jejich  vlastní  interpretaci  či  případné  doplnění  odpovědi  o 

informace,  které  nebyly  součástí  původní  otázky,  mění  strukturovaný  rozhovor  v 

strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami. 

  Autor interview by se měl snažit o srozumitelnost otázek, pokládat jednu po druhé a 

nechat dotazovanému dostatek času a prostor pro jeho vlastní terminologii. Základem 

příjemného  a  smysluplného  rozhovoru  je  vytvoření  vzájemné  důvěry,  vstřícnosti  a 

zájmu. Tázající by měl udržovat neutrální postoj, nenechat se ovlivnit osobním zaujetím 

a  sledovat  jak  je  dotazovaný  rozhovorem  ovlivněn,  jakým  způsobem  odpovídá.  V 

průběhu rozhovoru, v případě nejasnosti či neúplnosti odpovědí, vhodně svou strukturu 

otázek doplnit (Hendl, 2008).

  Autor připravil dotazník, který obsahuje různorodé otázky podrobněji zkoumající oba 

zvolené tématické okruhy.

  Před  samotnou  prací  v  terénu  tazatel  pro  účely  výzkumu  vymezil  pět  lokalit  v 

Hostivici,  tak  aby bylo  zaručeno  rovnoměrné  rozložení  respondentů  v  rámci  celého 

města (viz obrázek 6 v příloze). Strukturovaný rozhovor se držel připravených otázek, 

avšak respondentům nechával prostor pro jejich doplnění i vlastní pochopení kladených 

otázek. Díky tomu autor získal množství osobitých informací. Dotazovaní byli sdílní, 

přestože  mnohdy zajímavému rozhovoru předcházela  velká  nedůvěra.  Pro mnohé se 

totiž, přes důkladné představení bakalářského projektu,  jednalo o soukromý výzkum a 

zbytečné plýtvání jejich drahocenného času. Během rozhovoru se však jejich nedůvěra 

rozplynula a rozhovor získal uvolněnější atmosféru.           

  Tazatel uskutečnil 41 rozhovorů, 17 z nich se starousedlíky a 24 s novousedlíky. Mezi 
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novousedlíky převažovaly ženy u starousedlíků byl poměr vyrovnaný. Průměrná délka 

hovoru se pohybovala okolo jedné hodiny. 

  

   Nezúčastněné pozorování 

  Nezúčastněný  pozorovatel  minimalizuje  interakci  s  pozorovanými  subjekty,  není 

vtíravý  či  nápadný,  případně  ovlivněný  citovou angažovaností  (Hendl,  2008).  Skrze 

pozorování  okolního  dění  a  rozhovorů  lidí  se  autor  snažil  zachytit  charakteristické 

prvky  veřejného  života  a  provázanosti  obyvatel  v  Hostivici.  Jakožto  anonymní 

pozorovatel  několikrát  navštívil  hospůdku  s  názvem  Mušárna,  která  je  ústředním 

místem střetávání novousedlíků a starousedlíků v Litovici (viz Obrázek 6 v příloze) a 

centrální náměstí, kde pozoroval a naslouchal rozhovorům lidí na lavičkách. Samotným 

strukturovaným rozhovorům předcházela fáze sběru postřehů a dojmů, kdy autor prošel 

všechny části  Hostivice,  zaznamenával  okolní dění,  charakteristické jevy,  atmosféru, 

náladu obyvatel či charakter zástavby. Na základě předběžného průzkumu terénu byla 

vytvořena konkrétní struktura otázek pro rozhovory s obyvateli Hostivice. 
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6. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

  
  Šestou kapitolu tvoří  odpovědi respondentů ze strukturovaných rozhovorů a jejich 

komentáře. Odpovědi jsou setříděny, jednoduše statisticky vyhodnoceny a zpracovány 

do tabulkového výstupu.  

   6.4 Odpovědi respondentů
   

   Proč se obyvatelé stěhují do Hostivice?

     
Obrázek 5: Radnice na náměstí v Hostivici (foceno 15. 5. 2009)

  Většina  respondentů  (61  %)  z  řad 

novousedlíků  přichází  z  Prahy,  avšak 

nezanedbatelná část (39 %) pochází z 

ostatních  koutů  republiky.  Pražané  se 

stěhují za klidem rodinných domků na 

předměstí,  někteří  za  levnějším 

bydlením  (do  bytových  domů), 

mimopražští pak z důvodu práce v

Zdroj: pořízeno autorem        hlavním  městě. Nechtějí přímo do Prahy 

a Hostivice nabízí blízkou vesnici v zázemí. „Za prací jsme se přestěhovali z Ostravska 

do Prahy, ale jak to šlo, chtěli jsme někam na vesnici za klidem (matka (32) s dítětem a 

tatínkem)“.  Většina by ráda zůstala,  minimálně  v nejbližších letech.  Jako „přestupní 

stanici“ před další bydlící destinací uvedlo Hostivici jen několik (4) respondentů.   

   Identifikace s prostředím Hostivice

         
  V této kategorii  otázek se autor snažil  o zachycení prvotních asociací  spojených s 

Hostivicí.  Pro starousedlíky je jednoznačně nejčastěji  se objevujícím slovem domov 

jako rodiště a jejich bydliště. Na otázku, co je napadne jako první, se k této variantě 

vyjádřila nadpoloviční většina. Barokní zámeček (jehož součástí je radnice) a soustavu 

rybníků vnímají jako hlavní městské dominanty. Kdyby se sami neopravili, z důvodu 

jakési „vysokoškolského průzkumu nedůstojné“ odpovědi, pokládají za nejoblíbenější 

místa hostivické hospůdky. „No, kdybyste jako nedělal ten výzkum pro univerzitu, tak  
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bych řekla, že nejoblíbenější  místo je Mušárna (pozn.  autora hospůdka v Litovicích, 

pečeme tam prase, hraje kapela a pijeme“ (muž a žena (62) postarší rodáci bydlící ve 

Staré Litovici).

  Pro novousedlíky je prvotní        Obrázek 6: Litovický rybník (foceno 15. 5. 2009)  
asociací  také domov,  nicméně 

stejný  počet  respondentů 

odpověděl  „rybníky“. 

Dominantou  je  pro  příchozí 

celé  barokní  náměstíčko  se 

zámečkem.  Jako  pět 

nejcharakterističtějších  slov 

vybrali:  soustava  rybníků, 

příroda, dostupnost, neví a klid. 

Starousedlíci se rozhodli v           Zdroj: pořízeno autorem  

pořadí:  soustava rybníků,  domov, neví,  bažantnice,  dostupnost a práce.  Odpovědi na 

tuto otázku byly velice rozmanité a prvních pět slov v pořadí se na celkovém počtu 

podílí 41 % u starousedlíků a 37 % u novousedlíků. Obecně lze říci, že starousedlíci 

přispěli originálními místy i jejich názvy (dle místní hantýrky). „Tady je toho spousta,  

kam  jsme  chodili  jako  malí,  do  „višňovky“ (pozn.  autora  sad  ovocných  stromů  v 

Litovici),  „stromečky“ (pozn.  auotora  řada  starých  stromů  podél  Litovického 

rybníku)...“ (muž (56) a žena (48) středních let (bratr a sestra) v nejstarší části tzv. Staré 

Litovici). Novousedlíci zase lépe chápali podstatu otázky a nebylo potřeba obsáhlého 

vysvětlování. „Hostivice pro mě je satelitní městečko, příroda, klid, domov a železnice“ 

(matka (30) s dítětem z bytových domů Jeneček). Odpovědi se relativně shodují, důraz 

byl kladen na to, co je pro danou societu důležité. 

  Pro   novousedlíky  je  to  příroda,  která  jim ve  větších  městech  chyběla.  „Je tady 

příroda hned  za  barákem,  seběhnu s  děckem k  rybníčku,  kde  s  ním proběhnu celý  

hostivický les“ (matka (32) s dítětem v kočárku z Nové Litovice). Pro rodáky domov 

(jejich  rodiště),  jež  se  nejčastěji  objevoval  jak  v  otázce  první,  tak  v  pěti 

charakteristických  slovech.  „V Hostivici  jsem se  narodila,  mám tady  kámoše,  je  to  

prostě můj domov“ (žena (18), z bytového domu u zastávky Stará Litovice). Důležitost 

zeleně a přírody potvrdil  i  výběr oblíbených míst  u novousedlíků,  kdy nadpoloviční 

většina se rozhodla  pro „rybníky“, konkrétně ten největší -  Litovický.         
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Zdroj: pořízeno autorem

Zdroj: pořízeno autorem

   Spokojenost s místní správou

  

  Otázky  zaměřené  na  toto  téma  byly  zaměřené  na  konkrétní  problémy  občanů  s 

prostorem spravovaným městem. Odpovědi starousedlíků a novousedlíků se podobaly a 

ukázalo se tak,  že v této  oblasti  mohou postupovat  společně.  Rozdíl  je však v míře 

zakořenění  v  místní  komunitě.  Starousedlíci  vědí,  kdo  je  na  radnici,  znají  starostu, 

mnohdy osobně, a ve volbách dávají preferenční hlasy pouze kandidátům, od nichž si 

slibují  konkrétní  změny.  „Volil  jsem  a  věděl  jsem  koho,  nezávislé,  současné 

zastupitelstvo  znám osobně a starosta  je  skvělej  chlap“ (muž  (58),  bydlící  ve staré 

zástavbě Na Pískách). Novousedlíci jsou postaveni před volební proces jako každý jiný, 

vybírají stranu, která je jim na státní úrovni nejbližší a vůbec netuší, co se konkrétně na 

místní úrovni snaží prosadit.  „Volila jsem, stejně jako vždycky, ODS. Doufám, že se  

zlepší ta infrastruktura,  je fakt hrozná, zastupitele ani starostu neznám a moc mě to ani  

nezajímá“ (žena (42), bydlící v domečku v Nové Litovici). Znalost kandidátů, složení 

zastupitelstva, starosty či politického dění na úřadě projevilo jen několik z příchozích. 

  Starousedlíci i novousedlíci se shodli v potřebě lepší péče o matky s dětmi, nutnost 

vytvořit jim odpovídající zázemí. Kromě státní školky, která kapacitně nedostačuje, již 

paralelně existují dvě soukromé a převis zájemců do letošního roku činil desítky dětí. 

„S těmi školkami je to hrůza, je tady přeplněná státní a pak dvě soukromé, jinak nic a  

stále je větší zájem než kapacity. Ještě, že mám dva roky, než dcera vyroste“ (žena (31), 

bydlí  v  rodinném  domečku  v  Nové  Litovici).  Škola  je  kapacitně  na  hranici  svých 

možností. Přibylo několik hřišť, avšak stále chybí větší a ucelenější středisko pro malé i 

28

Tabulka 1: Výsledky asociací starousedlíků se slovem Hostivice
starousedlíci

první slovo dominanta 5 charakt. slov  oblíbené místo
1 domov zámeček soustava rybníků rybníky, hospůdky, nic
2 místo kde bydlím soustava rybníků domov, neví -----

3 příroda fara, nic bažantnice, dostupnost, práce -----

 otázka  
pořadí

Tabulka 2: Výsledky asociací novousedlíků se slovem Hostivice
novousedlíci

první slovo dominanta 5 charakt. slov  oblíbené místo
1 domov radnice, náměstí soustava rybníků soustava rybníků

2 soustava rybníků zámeček příroda litovický rybník

3 park, neví dostupnost, neví, klid neví

 otázka  
pořadí

dostupnost, klid, 
místo kde bydlím



starší děti. Objevily se návrhy na velké sportovní i kulturní středisko pro děti i dospělé. 

V tom, kde by mělo stát, a co všechno zahrnovat, se už návrhy rozcházely. „Chybí tady 

nějaké sportovní hřiště, kam bysme si mohli zajít pokecat nebo zahrát fotbálek (skupina 

náctiletých chlapců a děvčat bydlící ve staré zástavbě v centrální Hostivici). „ Jsou tady 

malé sportovní areály ve Břvích i v Jenečku, ale hlavně chybí nějaké multifunkční hřiště  

pro malé děti“ (dvě matky s dětmi v kočárku (33) a (32) bydlící v bytových domech na 

Jenečku).  Někteří  novousedlíci  i  starousedlíci  poukazovali  na  nedostatek 

specializovaných obchůdků s potravinami, textilem i obuví. Sami však vzápětí dodali, 

že si nejsou jistí, zda by se takové obchůdky uživily.  Respondenti totiž považovali za 

dostačující dostupnost služeb na Zličíně či v Šestce (obchodní centrum na Praze 6) u 

starého  letiště  a  potřebu  nových  obchodů  v  místě  bydliště  nevnímají  jako  nutnost. 

Několik starších rodáků zavzpomínalo na řezníka, pekaře či zelináře v době totality a 

prvních  porevolučních  letech.  „Tady  kousek  od  nás  (rozhovor  se  odehrával  v 

rekonstruovaném parčíku ve Staré Litovici)  byl i řezník, za ním pekař a zelinář. Teď 

tady není nic,  musím do Lídlu (na náměstí) a to je pro mě daleko (stará paní zapomněla 

na tzv. Litovku, malý obchod, avšak s minimálním sortimentem zboží)“ (žena (82), z 

bytového  domu  v  Litovici).  Možnost  volnočasových  aktivit  spatřovali  především  v 

okolní přírodě, možnosti vyrazit na kolo a nově vzniklém sportovním centru ve Břvích. 

Nedostatků se objevilo relativně málo,  kromě opětovně zmiňovaného multifunkčního 

sportoviště, chybějících laviček v lesoparku i městě nebyly zaznamenány pravidelnější 

výtky.  Ani  na  kulturní  a  společenský  život,  který  je  v  Hostivici  opravdu  chudý  a 

nenabízí  nic.  „V Hostivici  není žádná kultura,  která by mě zaujala,  ale nechybí  mi,  

protože za divadlem a filmem, který mám ráda, dojedu do Prahy“ (žena (60), bydlí v 

rekonstruovaném domě ve Staré Litovici).  Avšak bylo zřejmé, že nabídka Prahy je z 

pohledu novousedlíka dostatečná a dostupná.  

          Poznámka: ----- znamená, že žádná odpověď na tomto místě v pořadí nedosáhla většího  počtu hlasů  

než jiná z odpovědí

          Zdroj: pořízeno autorem           
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Tabulka 3: Výsledky SWOT analýzy mezi starousedlíky
starousedlíci

silná stránka slabá stránka příležitost hrozba
1 klid moc lidí a domů ----- moc lidí a domů
2 dostupnost není ----- letiště

3 příroda ----- ----- průmyslové areály

 SWOT 
pořadí



          Zdroj: pořízeno autorem

   

   Občanská iniciativa

  

  Kapitola občanská iniciativa sleduje zapojení obyvatel do společenského a politického 

života. V rámci vzorku se vyskytovaly dvě třetiny volících starousedlíků a méně než 

polovina  volících  novousedlíků.  Jejich  nižší  počet  je  dán  datem voleb  do  místního 

zastupitelstva v roce 2006 a nižší informovaností o dění v Hostivici.  „Nevolil jsem, o 

politiku  se  příliš  nezajímám, a ani  bych  nevěděl,  kam mám jít,  v  podstatě  tady  jen  

přespávám“ (muž (53),  podnikatel  bydlící  v rodinném domě v Litovici).  Hodnocení 

fungování  místní  správy na škále  1-10 dopadlo relativně  podobně,  starousedlíci  byli 

kritičtější s průměrnou hodnotou 6 ku 6,5 u novousedlíků. Při hodnocení místní správy 

starousedlíci  zapojovali  své osobní pozitivní  i  negativní  pohledy na jednotlivé členy 

zastupitelstva,  novousedlíci  byli  ve  svých  soudech  obecnější,  ale  i  věcnější.  Více 

spojovali činnost s odvedenou prací a odstraňováním nedostatků  ve městě, starousedlíci 

raději „poklevetili“, kdo si kde a co postavil a kdo za koho „kope“. „K volbám v roce  

2006 jsem nešla, dříve jsem znala všechny zastupitele, ale nyní už je mi to jedno. Ale  

celkově se mi zdá, že se tady věci obrací k lepšímu“ (žena (57) bydlící  v původním 

domě u nádraží, porovnávala poměry s předrevoluční dobou). 

  Některé z kulturních příležitostí v Hostivici se zúčastnilo pouze několik  dotazovaných 

novousedlíků  a  větší  část  starousedlíků.  „Když  jsem  byla  mladší,  chodila  jsem  na 

zábavy do bývalého kulturního domu a několikrát jsem byla na koncertě vážné hudby v 

kostele“ (žena (57), bydlící v původním domečku u nádraží). Novousedlíci se nejčastěji 

účastní akcí pro děti, mikulášských a vánočních besídek, Vítání občánků, koncertů pro 

děti.   „Několikrát jsme s kamarádkou a dětmi zašly na Vítání občánků  a taky jsem  

navštívila dvakrát výstavu na radnici“ (matka (29) s dítětem v kočárku bydlící v novém 

bytovém  domě  Na  Pískách).  Starousedlíci  spíše  vzpomínají  na  mladá  léta,  zábavy, 

plesy, koncerty vázané na již vyhořelý kulturní dům. „Když jsem byla mladá, byly tady 

estrády, koncerty, plesy, dokonce jednou i s Karlem Gottem“  (žena (82), z bytového 
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Tabulka 4: Výsledky SWOT analýzy mezi novousedlíky
novousedlíci

silná stránka slabá stránka příležitost hrozba
1 příroda, zeleň MHD neví letiště

2 dostupnost chybí multifce hřiště multifce hřiště přelidněnost

3 klidné bydlení místa ve školce, přelidněnost příroda, zeleň neví

 SWOT 
pořadí



domu v Litovici).  Zasvěcení považují ztrátu kulturního domu za tragédii znamenající 

definitivní zánik jakéhokoli centra kultury. Jeden z rodáků poukázal na fakt, že všechny 

okolní vesnice (daleko menší než Hostivice) takový středobod mají.  „Okolní obce, i  

menší než my, svůj kulturák mají, dokonce většinou opravený a je to takový centrum 

společenského života“ (muž (59), fotbalový činovník z rodinného domku z Litovice). 

Těch, kteří navštívili výstavu či koncert vážné hudby na radnici nebo v kostele se našlo 

pouze několik z řad staro i novousedlíků. Jednalo se spíše o malou skupinu zasvěcených 

starousedlíků nebo zajímajících se novousedlíků.  „I když většinu společenského života 

mám v Praze, zkusila  jsem koncerty na radnici  a v kostele.  Byly  tady docela dobré 

komorní  orchestry“ (žena  (60),  bydlí  v  rekonstruovaném  domě  ve  Staré  Litovici). 

Samotného organizátora, až na již zmíněné veřejně činné osoby, autor neměl možnost se 

tázat.  Jako  iniciativní,  prostředí  znalý,  se  ukázal  být  fotbalový  funkcionář,  který 

zdůrazňoval  nízké  kapacity  sportovních  oddílů  a  potřebu  jejich  rozšíření. 

„Novousedlíci,  co  mají  malé  děti  zaplavují  místní  sportovní  oddíly,  které  nemají  

kapacity.  Snažím se na to  upozorňovat,  a nic se s  tím neděje“ (muž (59) fotbalový 

funkcionář bydlící  v Litovici).  Tento pán se podílí  i  na přípravě místních zábav a o 

Hostivici  měl  široké  informace.  Reprezentuje  typickou  odcházející  generaci 

starousedlíka, fotbalisty, popíjejícího a tancujícího na občasné zábavě. Proti němu stojí 

novousedlík,  časově  natolik  vytížený,  že  o  místní  aktivity  nejeví  zájem,  návštěvu 

hospody spojuje s příjemným obědem v rodinném kruhu a preferuje individuální sport 

pro radost a relaxaci. 

  Zasedání  zastupitelstva  se zúčastnili  tři  starousedlíci,  několik  přistěhovalých to již 

zvažovalo,  ale  nikdy  neuskutečnilo.  Několik  respondentů  také  jako  důvod  uvedlo 

neochotu se na takovémto shromáždění pohádat. „Chtěla jsem již několikrát, ale nerada 

bych se pohádala, takže jsem to nechala být“  (žena (31) z rodinného domu v Nové 

Litovici).  Veřejně prospěšné práce se zúčastnilo  pouze několik  starousedlíků,  kromě 

vedoucího  skautů  a  pana  místostarosty  autor  nepotkal  nikoho,  kdo  by  na  takovou 

činnost  nevzpomínal  jako  na  zkušenost  z  mládí.  „Ještě  za  totáče  jsem  pomáhal  

pionýrům s čištěním lesa“ (muž (70) a žena (62) z původního bytového domu Litovice). 

Starousedlíci potvrdili znalost místních spolků, neziskových organizací či občanských 

sdružení  a  s  přehledem  vyjmenovali  ty  základní.  Novousedlíci  věděli  především  o 

dětských  iniciativách  a  ostatní,  více,  spíše  však  méně,  znali  z  doslechu.  Více  v 

povědomí se zdají být dětská sdružení (Zahrádka), Skauti, Pionýři (Kajky), Sokolové. 

Méně známí pak dobrovolní hasiči,  ochránci  přírody či  prevence drogově závislých. 
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Nutno dodat, že mnozí,  obzvláště pak novousedlíci,  se snažili  tipovat.  „Spolek nebo 

sdružení? Napadá mě sokolovna, tam něco je, ne?“  (muž (45) a žena (41) bydlící  v 

novém bytovém domě Na Pískách).

   Sociální vazby na Hostivici

  Dotazovaní novousedlíci se nejčastěji stěhují v manželských i nemanželských párech 

či jednogeneračních rodinách.  „V Hostivici  (Nové Litovici) bydlíme jen já, manžel a  

naše tři děti“ (žena (41) z rodinného domku v Nové Litovici). Výstavba je koncipována 

pro nukleární rodinu. Jejich příbuzenské zázemí se tak omezuje na rodiče a jejich děti. 

Starousedlík je a) rodákem, b) přistěhovalým před desítkami let. Rodáci jsou většinou 

vázáni na Hostivici rozvětvenou a  vícegenerační rodinou, ti, kteří se přistěhovali před 

několika desítkami let, žijí v Hostivici ve dvou generacích-rodičů a jejich odrostlých 

dětí. „Do Hostivice jsem se přiženila z nedaleké Rudné u Prahy před 50 lety, půlku  

rodiny mám zde, druhou  v Rudné. Syn zde žije se mnou v domě, dcera ne. Vnoučata  

mám z části  v   Hostivici,  z  části  v  Praze  i  jinde  v  republice“ (žena  (73)  bydlící  v 

rodinném domě Na Pískách). Respondenti se shodovali v tom, že nepřijdou-li nějaké 

neočekávané změny, rádi by v Hostivici zůstali natrvalo.   

  Starousedlíci  udržují  dlouholetá  přátelství,  novousedlíci  se  liší  podle  a)  nedávno 

přistěhovalých,  b) přistěhovalých v prvních porevolučních vlnách. „S nikým se tady 

nepřátelíme, v podstatě ani neznáme, ale se sousedy nemáme žádné problémy“ (muž 

(53), podnikatel bydlící v rodinném domě v Litovici). Nedávno přistěhovalí si prozatím 

vytvářejí „sousedské“ vztahy, déle bydlící se již mnohdy skrze hospody či své potomky 

zapojili do místního života. Typickým příkladem je výstavba řadových domků z konce 

90. let (v nich bydlí i autor), kde měli občané relativně dlouhý čas k adaptaci.  „Máme 

tady  s  manželem  hodně  přátel,  známe  se  všichni  z  Hospůdky  (Mušárna  ve  Staré 

Litovici), dokonce jsme s dalšíma lidma odtud z řadovek vyrazili na společnou vodu a  

hory“ (žena (41) bydlící v nové zástavbě řadových domků v Litovici). Šetření ukazuje, 

že především záleží na odhodlání a chuti konkrétního člověka. Hodnocení sousedských 

vztahů na škále 1-10 dopadlo pro staro i novousedlíky dobře. Hodnota 8,21 respektive 

8,45 je vynikající, nikdo z dotazovaných nedal svým sousedům bodovou známku pod 5 

(průměr).  „Sousedé  jsou  skvělý,  když  je  něco  potřeba  půjčíme  si  vzájemně  cokoli.  

Posledně třeba gril“ (matka (32) s dítětem z rodinného domu Nové Litovice).   
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           Zdroj: pořízeno autorem

   

   Vztahy societ

  

  V této podkapitole autor zkoumá, jakým způsobem se vnímají obě skupiny navzájem. 

V  prvé  řadě  lze,  na  základě  výpovědí  respondentů,  jednoznačně  říci,  že  vztah 

novousedlíků  ke  starousedlíkům  je  neutrální,  mnohdy  ani  toto  dělení  nevnímají. 

„Vnímáme je naprosto neutrálně, ale slyšeli  jsme, že oni nás  (novousedlíky)  nemají  

rádi“ (muž  a  žena  (58)  z  řadového  domu  v  Nové  Litovici).  Starousedlíci  se  k 

novousedlíkům staví jako k tzv. „náplavě.“ Do jaké míry je však tento pojem myšlen 

vážně a kdy naopak s nadsázkou, lze jen stěží odhalit.  „Vztah k novousedlíkům máme 

neutrální, ale je to prostě náplava, no (smích), ale když pozvou do Mušárny (hospůdka 

ve Staré Litovici) na prasátko jsou skoro naši  (smích)“ (muž (61) bydlící v rodinném 

domě).  Několik mladších respondentů pak uvedlo, že přistěhovalí jsou noví lidé a nová 

inspirace. „Jsou to noví lidi, možnost nových seznámení (úsměv)...“ (muž (18) bydlící v 

rodinném  domě  v  Litovici).  Novousedlíci  mají  spíše  tendenci  vnímat  vztah 

starousedlíků k nim a předpokládají, z doslechu a vlastní empatií, že je negativní. Jako 

důvod uvádí hrozbu číslo jedna, totiž, přílišné množství lidí a velké plochy zástavby 

dělající  z  vesnice  malé  město.  Zajímavé  je,  že  stížnosti  na  přílišné  množství 

přistěhovalých byly zaznamenány i od první generace novousedlíků. „Je tady moc lidí,  

bylo by lepší, kdyby se už dál nestavělo. Když jsme sem přišli, bylo tady prázdný pole a 

dneska je tady spousta novejch baráků“ (žena (41) bydlící v nové zástavbě řadových 

domků  v  Litovici).  Jako  pojítko  uvádějí  obě  society  ve  shodě  děti  (školka,  škola, 

kroužky,  sport)  a  společenský  život,  kterého  by  se  ve  většině  pravděpodobně  sami 

neúčastnili.  „Rodáky  neznám,  ale  pojítkem  by  se  mohli  stát  vesnické  tradice  jako  

čarodějnice, den matek (nevím jestli se respondentka nespletla a neměla na mysli něco 

jiného).  Já bych se jich ale neúčastnila, i když si cením aktivních občanů“ (žena (31) 

bydlící  v  rodinném domě  v  Nové Litovici).  Pravdou však  je,  že  již  dříve  citovaný 

sekretář  TJ  prozradil,  že  na  zábavu  dnes  chodí  velké  množství  lidí,  které  nezná  a 

předpokládá tak, že se rekrutují z řad novousedlíků. „Na zábavách, co občas pořádáme,  
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Tabulka 5: Spokojenost starousedlíků a novousedlíků na škále 1-10
společně starousedlíci novousedlíci

fungování místní správy 6,31 6,00 6,53
sousedské vztahy 8,36 8,21 8,45

spokojenost s vlastním životem 7,65 6,53 8,48



je  většinou  docela  plno  a  je  tam  dost  lidí,  které  vůbec  neznám.  To  budou  asi  

přistěhovalí“ (muž (59) fotbalový funkcionář bydlící v Litovici).    

  Starousedlíci  i  novousedlíci  oceňují  prostředí  a  příjemnou  atmosféru  Hostivice. 

Většina se sem stěhuje na dlouhou dobu, za klidem a relativně zeleným prostředím. Ti, 

kteří se zde narodili, právě tyto devizy oceňují a udávají jako důvod, proč se nestěhovat 

dále.  Otázky osobní  spokojenosti  se životem vysledovaly jisté rozdíly mezi   staro a 

novousedlíky.  Na škále  1-10  se  výsledek  6,53  ku  8,48  dosti  lišil.  Lze  jej  přisoudit 

relativně  vyšší  spokojenosti,  avšak  především  pozitivnějšímu  přístupu  k  životu  u 

novousedlíků, kteří reprezentují nastupující, úspěšnou a v životě a společnosti lépe se 

orientující složku obyvatelstva. „Děláme, co nás baví, bydlíme na pěkném místě, máme 

skvělý vztah, my si prostě nemůže na nic stěžovat (smích)“...(muž a žena (46) a (41) 

bydlící  v  bytovém  domě  Na  Pískách).   Starousedlíci  mají  negativnější  přístup  k 

okolnímu dění, které se dynamicky mění a oni se těchto změn bojí, nedůvěřují jim. „Já 

bych svému životu dal maximálně jedničku (předcházela otázka, kolik, že je nejméně)“ 

(muž (56) bydlící  ve Staré Litovici).  „Co blbneš? Vždyť máš skvělou ženu, barák a 

řemeslo?“ (muž (59) fotbalový funkcionář bydlící v Litovici).  „No nevím, jestli mám 

dobrou  ženu  (smích),  ale  spokojen  moc  nejsem  (vážněji),  ty  Rusové  a  Ukrajinci  v  

Hostivici, dům potřebuje opravu...“ (muž (56) bydlící ve Staré Litovici). Nutno dodat, 

že velikost čísla spokojenosti se životem může být ovlivněna dalšími faktory jako věk, 

pohlaví,  socioekonomické  postavení  či  víra,  které   studie  nesleduje.  Přestože  se 

objektivně,  slovy  samotných  dotazovaných,  zdálo,  že  životní  podmínky,  materiální 

zabezpečení i zázemí hodnotí stejně, jejich číselná hodnocení spokojenosti se životem 

byla u všech starousedlíků nižší než u novousedlíků. Za nejdůležitější všichni dotázaní 

považují zdraví, rodinu a přátele.  

6.2 Rozhovor s klíčovými osobnostmi veřejného života v Hostivici

  V této podkapitole je podrobně popsán strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami 

s  klíčovými  osobnostmi  veřejného  života  Hostivice.  Komunální  politiku  zastupuje 

místostarosta, iniciativní občany představuje hlavní vedoucí a zakladatel skauta.

   Rozhovor s místostarostou
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  Rozhovor s místostarostou byl uskutečněn až v závěru dotazníkového šetření, což bylo 

přínosné,  poněvadž  bylo  možné  porovnat  pohled  na  Hostivice  očima  občana  a 

politického činitele. Pan místostarosta je sdílný rodák a z prvních slov bylo zřejmé, že 

se  v  Hostivici  orientuje  a  její  problémy  zná.  Možnosti  Hostivice  jsou  podle  něho 

limitovány  dvěma  zásadními  faktory.  V  první  řadě  je  limitován  rozpočet  města  a 

všechny potřeby nemohou být uspokojeny. Aktivity místního úřadu se tak redukují na to 

nejnutnější a nejpalčivější. Ve druhé řadě obci ubližuje fakt, že zde žije velké procento 

občanů bez trvalého bydliště v Hostivici, což snižuje její koeficient pro přerozdělování 

daní. „Těch věcí, které by bylo potřeba udělat je mnoho, ale rozpočet to pokrýt nemůže,  

obzvláště pak v situaci, kdy někteří naši občané ani nevykazují trvalé bydliště v místě 

bydliště“. Jako  nejdůležitější  vnímá  starosta  vytvoření  potřebného  zázemí  pro  děti. 

Chybí  větší  multifunkční  hřiště,  místa  ve škole i  školce jsou pro rapidně narůstající 

dětskou složku populace nedostačující a některé rodiny musí hledat soukromé školky 

nebo  jiné  alternativy  v  Praze.  Poněkud  nepochopitelně  zněl  argument,  že  město  s 

takovým nárůstem nepočítalo.  Existující  územní  plán  je  produktem místního  úřadu, 

takže předpokládané počty příchozích by měly být známé. Za nedostatečnou považuje 

místostarosta  také  infrastrukturu,  především  pak  rekonstrukci  silnic  a  doplnění 

chodníků. Jako silnou a slabou stránku zároveň  a nakonec i jako hrozbu a příležitost 

starosta uvedl blízkost a vazbu na Prahu, která dává a bere zároveň.  „Silná a slabá 

stránka? To je jednoduché-vazba na Prahu“. V prvé řadě přináší nové občany, práci, na 

druhou stranu bere Hostivici možnost vytvořit si odpovídající spádové území, pro které 

by město bylo přirozeným funkčním centrem. Proto je z hlediska služeb a kulturního či 

společenského života Hostivice velice chudá. Její kulturní život se až na lokální a malé 

akce místních spolků a radnice rovná nule. Novousedlíky pan místostarosta vnímá jako 

nové občany, podobných postojů jako starousedlíci, mezi nimiž se nachází ti pracovití a 

nápomocní, stejně jako „věční stěžovatelé“.  Jako nejdůležitější pojítko pak vnímá děti 

a  společenský  život,  přes  které  se  může  místní  komunita  staro  a  novousedlíků 

propojovat.        

   Rozhovor se zakladatelem místního skautského oddílu

 Schůzka  s  energickým  a  dění  znalým  vedoucím  a  zakladatelem  místního  skauta 

přinesla mnoha zasvěcených informací člověka, který se zapojuje do občanského života 
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místní  komunity.  Pro  autora  práce  bylo  překvapující,  že  zde  skaut  vůbec  působí, 

vzhledem k tomu, že na webových stránkách Hostivice svůj odkaz nemá.  „Už jsem o 

něj několikrát žádal, ale pořád tam prostě nejsme. Kajky a ochránci přírody na nás  

odkaz uvádějí.“ Jeho působnost je však relativně vysoká a váže se na další aktivity a 

komunitní spolky. Spolupracuje s bývalým pionýrem (dnes Kajky), své výlety a tábory 

otvírá  dětem  z  Klokánku  (organizace  pečující  o  týrané  děti)  či  pomáhá  místním 

ochráncům přírody při různorodých čistících pracích v Hostivickém CHKO. Členská 

základna se dnes skládá převážně z přistěhovalých, takže se oddíl otevírá i těm, kteří do 

Hostivice přicházejí. „Dneska máme členskou základnu 2:1 ve prospěch novousedlíků.  

A  nové  členy  získáváme v  podstatě  jen  z  řad  novousedlíků“. Zakladatel  skautského 

oddílu  vidí  Hostivici  z  hlediska  možností  společenského  a  kulturního  rozvoje  dosti 

skepticky,  nikoli  však  beznadějně.  V  hlavních  problémech  Hostivice  se  s  panem 

místostarostou  shodují,  avšak  respondent  seznam  rozšířil.  Upozorňuje  na  absenci 

střediska  kultury  a  sportu,  s  bazénem,  kulturním  domem  a  již  zmiňovaným 

multifunkčním hřištěm.  „Nápadů by byla spousta; bazén,  kino,  divadlo nebo nějaké  

centrum kultury pro náročnějšího diváka. To by mohlo fungovat jako protipól a doplněk 

zábavy na Zličíně. Ale chybí iniciativa a lidé, kteří by to koordinovali“. Slabá a silná 

stránka  je  také  částečně  ve  shodě  s  úřadem v  blízkosti  Prahy,  nový a  originální  je 

postřeh týkající se Hostivice jako maloměsta, kde se všichni znají. To znamená větší 

zapojenost všech zúčastněných, rychlé šíření informací, na druhou stranu se  již těžko 

mění zaběhlé pořádky a předsudky. „Hostivice je maloměsto, velká vesnice. Všichni se  

znají, což je výhoda i nevýhoda. Mohou jednodušeji spolupracovat, ale zároveň i jeden 

druhého  drbat  a  pomlouvat“.  Zde  měl  respondent  zřejmě  na  mysli  pouze  skupinu 

starousedlíků a iniciativních novousedlíků

  S panem místostarostou se liší v pohledu na fungování místní správy, poněvadž, ačkoli 

pan vedoucí  uznává,  že  mnohdy je problém v rozpočtu  města,  postrádá na místním 

úřadě  dostatek  vůle  věci  efektivně  měnit  a  dolaďovat.  Obzvláště  pak  absence 

multifunkčního hřiště je pouze chybou nedostatečné vůle ze strany samosprávy. „Někdy 

chybí peníze, ale většinou se jedná o plané sliby a nedostatek politické vůle financovat  

to opravdu potřebné“.        
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7. ZÁVĚRY EMPIRICKÉHO VÝZKUMU

   

  Sedmá kapitola shrnuje výstupy ze strukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami 

a přináší odpovědi na výzkumné otázky, které byly položeny v teoretické části práce. 

Výzkumné otázky byly zahrnuty do dvou základních tématických okruhů; 1) vnímání 

Hostivice jako místa trvalého bydliště, 2) vzájemný vztah starousedlíků a novousedlíků. 

   7.1 Vnímání Hostivice jako místa trvalého bydliště

Která skupina se více identifikuje s prostředím Hostivice (a čím) jako se svým 

domovem, v čem se jejich pohled liší? 

  

  Na základě dotazníkového šetření lze říci, že všichni občané Hostivice jsou s místem 

svého bydliště spokojeni, oceňují atmosféru a klid. Stejné statky ocenili i dotazovaní ve 

studii  Tomáše  Potočného  (Potočný  2006).  Starousedlíci  rádi  zajdou  do  tradičních 

hospod,  novousedlíci  preferují  procházku  podél  rybníčků.  Pro  starousedlíky  je 

Hostivice  domovem,  kde  mají  svá  oblíbená  místa,  své  přátele.  Novousedlíci  v 

Hostivici spatřují především místo odpočinku a zeleně, nové bydlení, které hledali 

a kde by se chtěli natrvalo usadit.  „Rádi bychom tady zůstali do smrti, místo je to  

nádherné“. (muž a žena 58 z řadového domku v Nové Litovici). Tomáš Potočný tuto 

skupinu  nazývá  zakotvení  (případně  zakotvující  se).  V  jeho  vzorku  respondentů  je 

možné najít jak ty, kteří se v novozástavbě usazují dočasně tak ty, kteří tak činí natrvalo 

(Potočný, 2006).     

Jaké dominanty nabízí Hostivice, co je vlastně pro občany reprezentativním 

objektem, místem či osobou? 

 V této otázce se občané shodují,  dominantou i  reprezentativním místem města 

jsou výrazné budovy a veřejné prostory jako náměstí, radnice, kostel či soustava 

rybníků. 

Jak  jsou obě skupiny  spokojeny s životem v Hostivici?
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  Novousedlíci  vidí  hlavní  problémy  v  nedostatku  zázemí  pro  děti  a  špatné 

infrastruktuře.  Starousedlíci  se bojí  přílišné zástavby a přelidněnosti  v obci. Se 

službami jsou spokojeny obě society,  starousedlíci  si  myslí,  že se zlepšují  (obchodů 

přibývá) a novousedlíci, dobře vybavení auty, zase nepovažují vzdálenost ke zličínské 

metropoli  a  areálu  Šestky  na  Praze  6  za  překážku.  Tomáš  Potočný  ve  své  studii 

podotýká,  že  automobilová  doprava  umožňuje  novousedlíkům  nezávislost  na 

dostupnosti služeb i přátel  v místě bydliště,  zároveň však čas strávený v automobilu 

snižuje účast na spontanních společenských aktivitách. (Potočný, 2006). Společenský a 

kulturní život v Hostivici stojí na periferii  zájmu, týká se úzké skupiny starousedlíků a 

zajímajících  se  novousedlíků.  Předpoklad,  že  se  kulturní  (návštěva  multikina)  a 

sportovní aktivity (tenis, squash či bowling) novousedlíků se vážou na spádovou oblast 

Prahy,  potvrzuje  i  Tomáš  Potočný  (Potočný,  2006).  Starousedlíci  jsou  lépe 

informováni o dění ve městě i na radnici. Znají většinu kandidátů kandidujících do 

zastupitelstva,  s některými se přátelí.  Novousedlíci  neznají  většinou nikoho, volí 

stranu působící i na státní úrovni. „Mně je politika ukradená, nemám ji ráda, ale je  

fajn, že existují aktivní a snaživí, co se zajímají a snaží podílet na veřejných věcech“. 

(žena (31) z rodinného domu v Nové Litovici). Výsledky autorova šetření se podobají 

výsledkům studie Tomáše Potočného. Nikdo z novousedlíků nebyl či není zastupitelem, 

ani na místní úrovni nekandidoval. Respondenti Tomáše Potočného se však v několika 

případech, na rozdíl od autorovy studie, dostavili na jednaní zastupitelstva. Jejich hlavní 

motivací bylo projednávání záležitostí, které se jich bezprostředně týkají. Vzhledem k 

tomu, že Tomáš Potočný, jako důkaz pasivního přístupu k politickému dění v obci uvádí 

větu několika z dotazovaných týkající se účasti na zasedání: „...ochotnej i tam jít...“, jeví 

se  pasivita  k  místní  politice  autorových  respondentů  výraznější.  Z  nich  se  totiž  na 

zasedání  nedostavil  nikdo,  i  když   se  projednávaly  body  programu,  které  se  jich 

bezprostředně týkaly (Potočný, 2006).    

Jaké rozdíly se vyskytují v míře zapojení do života obce?

  Dotázaní se k aktivnímu společenskému či kulturnímu životu v místě bydliště ve 

valné většině neměli a případnou organizaci by nechali na povolanějších.   Je zcela 

evidentní,  že  jisté  konzumní  návyky  zapříčinily,  že  lidé  jsou  spokojeni  s  nabídkou 

zábavy na Zličíně a co se návrhů změn týče, raději počkají, s čím přijde obec nebo ti 

aktivnější. „I kdyby v Hostivici bylo kino, nevyužívali bychom ho, protože je to pro nás  
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na Zličíně jednodušší“ (žena (32) s dítětem v kočárku z Nové Litovice). Jak podotýkají 

respondenti ve studii Tomáše Potočného, vzhledem k harmonogramu aktivit a závislosti 

na autě je kutlurní a společenský život vázán na Prahu (Potočný, 2006).

   7.2 Vzájemný vztah starousedlíků  a novousedlíků

Jaké  rozdíly  vnímají  starousedlíci  a  nově  přistěhovalí  mezi  oběma  

skupinami? 

  Novousedlíci  nemají  ke  starousedlíkům  žádný  (neutrální)  vztah  a  nebýt 

„informací z doslechu“ o existenci nějakých rodáků, kteří je „nemají rádi“, takové 

dělení  by  neregistrovali.  Starousedlíci  vnímají  příchozí  jako  „náplavu“,  která 

postupně  ničí  klid  a  vesnickou  atmosféru  Hostivice. Závěry  o  stereotypních 

představách starousedlíků a novousedlíků o sobě navzájem potvrzuje i Tomáš Potočný. 

Upozorňuje na oddělenost zástavby a minimální styk příchozích a původních obyvatel, 

pocit despektu ze strany starousedlíků k novousedlíkům či podezřívavý až nepřátelský 

vztah původního obyvatelstva k ekonomicky silnějším příchozím (Potočný, 2006). Mezi 

novousedlíky se však objevuje skupina „starších“ (první vlny příchozích), kteří vnímají 

podobné pocity jako starousedlíci a k příchodu dalších obyvatel a nové zástavbě se staví 

podobně.

Jaká pojítka by mohla starousedlíky a novousedlíky sjednocovat?

     Většina občanů, nezávisle na příslušnosti k novo nebo starousedlíkům, spatřuje 

možnosti  propojení  obou  komunit  ve  společenském  a  kulturním  životě  obce. 

Konkrétně  akce  a  aktivity  spojené  s  dětmi  a  rodinami.  Děti  jako  zprostředkovatele 

kontaktů  uvnitř  i  mezi  komunitami  novusedlíků  a  starousedlíků  navzájem potvrzuje 

svými závěry i studie Tomáše Potočného. Společně s domácími zvířaty (převážně psi) 

jsou hlavními strůjci nezávazného seznamování (Potočný, 2006). Jak však poznamenala 

jedna z dotázaných novousedlic: „Jestliže chcete v Hostivici navázat kontakty, nic vám 

nebrání, snad kromě vašeho studu, lenosti a jistých předsudků“ (žena (28) z bytového 

domu Na Pískách). Tento pohled na věc potvrzují někteří další novousedlíci, kteří se 

rychle adaptovali  a navázali  kontakty s dalšími příchozími i rodáky. Naopak několik 
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starousedlíků, přes  své rodáctví, nebylo v místní komunitě příliš integrováno, drželi se 

raději  svého  soukromí  a  samoty.  „Udržuju  v  Hostivici  jenom  sousedské  vztahy,  

nenazval  bych  to  přátelstvím“  (muž  (58)  bydlící  ve  staré  zástavbě  Na  Pískách). 

Vynikající  sousedské  vztahy  jak  mezi  starousedlíky  tak  mezi  novusedlíky  shodně 

uvadějí autorova i studie Tomáše Potočného. Tomáš Potočný také potvrzuje, že někteří 

novousedlíci se rychle adaptovali a integrovali, jiní, díky časovému vytížení či nezájmu, 

nikoli (Potočný, 2006). 

  „Dříve měli lidi k seznamování víc času, dneska ne, každý spěchá a soustředí se na  

svůj život. Někteří by se i  seznamovali rádi, ale prostě to nestíhají“ (žena (57) bydlící v 

původním domečku u nádraží). Slova starousedlice potvrzují vyjádření novousedlíků 

o  jejich  časovém  vytížení  a  vazbě  na  Prahu,  jako  přístupnější  a  vzhledem  k 

časovému harmonogramu jejich života i časově jednoduší variantě společenského a 

kulturního života.    

Jaké mají jednotliví občané zkušenosti s lidmi ze druhé skupiny?

Osobní zkušenost respondentů byla minimální. Většina žije v rámci své komunity 

nebo, v případě novousedlíků, zcela individuálně i bez vazeb na další novousedlíky. 

Vetšina zaznamenaných vyjádření se týkala obecného pocitu a povědomí vycházejícího 

ze zkušenosti jiných a předsudků, které si starousedlíci a novousedlíci o sobě navzájem 

vytvářejí. Mnohdy nejsou podloženy konkrétní zkušeností či situací.      

   7.3 Hodnocení respondentů

  Z metody  strukturovaného  rozhovoru  s  otevřenými  otázkami  měl  autor  zpočátku 

obavy.  Jako jednoduší, avšak pro zvolenou případovou studii méně vhodné, by bylo 

dotazníkové  šetření.  Nevyžaduje  angažovanost  autora,  nutnost  přímo  (z  očí  do  očí) 

oslovit respondenta, vést rozhovor a získat si jeho důvěru. Obavy o úspěch dotazování 

na veřejných místech v Hostivici byly o to větší, poněvadž autor, jakožto novousedlík, 

měl  pocit  odcizení  a  odstupu  lidí  od  sebe  navzájem.  Samotné  šetření  však  bylo 

překvapivé.  Nepřineslo  žádné  nepříjemné  či  odmítavé  reakce,  pouze  v   několika 

případech bylo nutné přesněji vysvětlit důvod dotazování.
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 Přes  snahu  autora  rozvíjet  tvůrčí  a  kreativní  atmosféru  rozhovoru,  ve  které  by  se 

respondenti hlouběji zamýšleli nad jednotlivými otázkami, zůstal nakonec rozhovor v 

nejužších  hranicích  položených  otázek  a  osobitý  či  zajímavý  postřeh  se  objevil  jen 

velmi  zřídka.  Dotazovaní,  přestože  chápali  autorovo  vymezení  starousedlíků  a 

novousedlíků,  kromě  zobecnělých  zkušeností  jiných  lidí  či  vžitých  předsudků, 

nepřispěli  žádnou  osobní  zkušeností,  vlastním  názorem  či  postojem.  Problematika 

starousedlíka a novousedlíka a jejich vzájemného vztahu jim v jejich praktickém pojetí 

světa připadala bezpředmětná. Vnímání Hostivice jako místa trvalého bydliště i vztah k 

druhé  komunitě  popisují  skrze  hmatatelné  prostředky  a   téma  zužují  na  dostatek 

chodníků v prvním případě a slovech o „náplavě“ v případě druhém. 

   7.4  Budoucí vývoj ve vzájemném vztahu starousedlíků a novousedlíků

  Novousedlíci jsou lidé moderního a individualistického přístupu k životu a jejich snaha 

o integraci  v místě  bydliště  je v podstatě  nulová,  redukuje se na udržování dobrých 

sousedských vztahů. Starousedlíci jsou zase lidé svých zvyklostí a svého klidu, nemají 

rádi změnu, a tak si žijí svůj vlastní komunitní život v hospodách. Návrh společenského 

a kulturního života jako pojítka občanů Hostivice je sice logickým, avšak, z pohledu 

autora práce, lehce utopickým nápadem. Respondenti sice vidí v rozvoji společenského 

a kulturního života možnost propojení, ale vlastní míru zapojení, a to pouze v pasivní 

roli,  nevidí  příliš  reálně.  S  přihlédnutím  ke  slovům  místostarosty  a  plánům  obce, 

prioritou bude zázemí pro děti. Jako pravděpodobné se ukazuje, že bez zásadní změny 

postoje  především  novousedlíků,  kteří  díky  svému  socioekonomickému  postavení  a 

převážně mladému věku skýtají největší potenciál, se občanský život v Hostivici příliš 

nerozvine,  stanou  se  děti  tím nejdůležitějším  pojítkem,  které  donutí  starousedlíky  i 

novousedlíky  ke  koordinaci  svých  zájmů.  „Společenský  život  bude  pojítkem  mezi  

starousedlíky a nově přistěhovalými jen těžko. Žijou úplně jiný život. Pojítkem se stanou 

chtě nechtě děti a akce spojené s nimi“ (muž (46) a žena (41) bydlící v bytovém domě 

Na  Pískách).  Škola  je  ideálním  místem,  které  spojuje  děti  z  různých  rodin  a  míst. 

„Novousedlíci  jsou izolovaný,  protože jsou jiný,  nerozumíme si  s nima. Vlastně ani  

nevím proč, jsou takoví vlezlí“ (žena (18) z bytového domu u zastávky Stará Litovice). 

Jestli se však rozdíly v přístupu k životu a předsudky obou skupin k sobě navzájem 

přenesou i do školních lavic, mohl by vzniknout další problém ve spojení starousedlíků 
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a novousedlíků v jednu hostivickou komunitu. Zkušenost respondentů se však lišila a 

jak podotkla jedna z novousedlic: „Většina z mejch kamarádů jsou rodáci, novousedlíci  

spíše  méně“ (žena  (19)  bydlící  v  rodinném  domku  v  Hostivici  na  Pískách).  Míra 

integrace je především spojena s tím, jak dlouho člověk v Hostivici žije. 

  Zapojení  a  integrace  novousedlíků  do  místní  komunity  a  splynutí  starousedlíků  a 

novousedlíků v jeden celek je otázkou času a postupného sbližování, a to nejen skrze 

děti.  „Vzájemné propojení starousedlíků i novousedlíků, ať už skrze sport, kulturu či  

děti, chce čas a trpělivost. Na vytváření přátelství, známostí mezi místními příchozími je  

ještě brzy“ (muž (26) bydlící v rodinném domě Na Pískách). Jestliže je v domácnosti 

potřeba  řemeslníka,  paní  z  Litovice  doporučuje:  „Jestliže  něco  potřebujete  postavit,  

dostavit, opravit, v Mušárně se seznámíte s jakýmkoli řemeslníkem“ (hospoda ve Staré 

Litovici)  (žena  (41)  bydlící  v  nové  zástavbě  řadových  domků  v  Litovici).  A  nejen 

praktická  potřeba  nutí  člověka  seznamovat  se.  Čím déle  pobýváte  v  místě  nového 

bydliště, poznáváte místo, kde bydlíte. Někdo méně, někdo více. 
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8. ZÁVĚR

  Výzkumným záměrem autorovi práce bylo identifikovat rozdíly v přístupu k Hostivici 

jako místu trvalého bydliště mezi staro a novousedlíky a prozkoumat, jakým způsobem 

se obě skupiny vnímají navzájem. V kapitole dvě jsou použity obecnější i konkrétnější 

závěry jednotlivých autorů. Na základě empirické studie lze na dané vývody odpovědět 

takto: Starousedlíci i novousedlíci se relativně shodují v tom, jaké městské dominanty 

reprezentují prostředí Hostivice. Hostivice je pro ně domovem, místem, které považují 

za velkou vesnici, s klidným zázemím přirody, lesoparku a soustavy rybníků. 

  Lewisovo tvrzení (1976), že starousedlík reprezentuje pracující a novusedlík střední 

třídu v případě Hostivice beze zbytku neplatí. Složení obou skupin je rozmanitější, jak 

tvrdí  Mareš  (1999),  jednoznačné  vymezení  socioekonomických  charakteristik  je  v 

českém prostředí (stejně jako v Hostivickém) méně statusově vyhraněné.  Némužeme 

tak  jednoznačně  hovořit  a  komunitě  starousedlíků  a  novusedlíků.  Potvrdila  se  teze 

Martina Ouředníčka (2006), že starousedlíci vykazují relativně větší míru spjatosti mezi 

sebou a ve větší či menší míře se váží na jiné skupiny. Zatímco novusedlíci se na místní 

komunitu témeř neváží a kladou důraz na spojení mimo své bydliště. A zároveň nelze 

tvrdit,  že by docházelo k sociální  segregaci.  Míra zapojení do dění v obci je tak do 

značné míry individuální. Výzkum, v souladu s tvrzeními Martina Ouředníčka, potvrdil, 

že se jedná o dočasnou prostorovou dezorganizaci, která se časem mění a nově příchozí 

se v prostředí lépe orientují.

  Závěry Salomonovy studie (2003) týkající se vymezení dvou skupin mluvících jakoby 

„jinou řečí“ se v Hostivici nepotvrdily. Problémy obce dotazovaní vnímali podobně a 

pouze se lišili v zájmu o okolní dění a v ochotě vzájemně komunikovat. Nepotvrdil se 

předpoklad, že by nově příchozí v případě zájmu zapojit se do správy obce a řešení 

konkrétních  problémů,  které  spatřují  jako  naléhavé,  narazili  na  odpor  starousedlíků. 

Případně,  že  by odlišné  postoje  dokonce vyústily  v  konfliktní  vztah  starousedlíků  a 

novousedlíků.  Avšak,  realizace  v  občanském  životě  úzce  souvisí  s  konkrétními 

potřebami  novusedlíků  a  takto  vytvořené  občanské  skupiny se  po uspokojení  svých 

potřeb  rozpadají  a  nezůstává  dlouhodobější  vzájemná  spjatost  (Beck,  2002) 

Novousedlíci  redukují  své  sociální  kontakty  na  běžnou  konverzaci  se  sousedy  a 

nezávaznou vzájemnou pomoc a vytváří se tak (slovy Lupiho,  2004) tzv. Komunita s 

omezenými  závazky.  Starousedlíci  jsou více vázáni  praktickými  potřebami  a vytváří 

lokální sociální sítě.
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  Realizovaný  výzkum potvrdil  předpoklad,  že  starousedlíci  nebudou  nově příchozí 

považovat  za  obohacení  společnosti  a  naopak  novousedlíci  nedoceňují  (vyjma 

praktického přínosu) možnosti provázanosti se starousedlíky.
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11. PŘÍLOHY

   11.1 Strukturovaný rozhovor
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   11.2 Územní plán

          Obrázek 7: Územní plán Hostivice do roku 

             
          Zdroj: www.hostivice.cz (staženo 15.5.2009)
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   11.3 Jednotlivé vyznačené části Hostivice (pozn autora: ve kterých  byl prováděn výzkum)

      Obrázek 8: Družicový snímek Hostivice  s vyznačenými částmi města 

     Zdroj: www.maps.google.cz (staženo 15.5.2009)
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   11.4 Mapa Hostivice
      

         Mapa 1:  Základní mapa Hostivice

Zdroj: www.map  y.cz   (staženo 15.5.2009)
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11.5 Fotografie (Zdroj: pořízeno autorem)

Obrázek 9: Stará obytná zástavba Staré Litovice (foceno 12.5.2009) Obrázek 10: Nejnovější zástavba Central Group dokončena před několika lety (foceno 10.5.2009)
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Obrázek 11: Po válce postavená čtvrť Nouzov s rekonstruovaným parkem (foceno 15.5.2009)   Obrázek 12: Nové činžovní domy v centrální Hostivici (foceno 15.5.2009)
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 Obrázek 13: Litovický rybník v roce 1935            Obrázek 14:  Pohled na mlekárnu (výrazná budova v pravé části) v roce 1940)

zdroj: webové stránky MÚ Hostivcie (www.hostivickahistorie.cz  ,   staženo 11.8.2010)                         zdroj: webové stránky MÚ Hostivcie (www.hostivickahistorie.cz  ,   staženo 11.8.2010)

56

http://www.hostivickahistorie.cz/
http://www.hostivickahistorie.cz/
http://www.hostivickahistorie.cz/
http://www.hostivickahistorie.cz/

